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  055-والنور الھدى سلسلة

  

  -: الشريط محتويات

  ) 00:00:48(  ؟ للدراسة الجامعات دخول حكم ما -  1

  ) 00:02:08(  ؟.ذلك في ا'س&م شيخ قول وما المسجد في الثانية الجماعة حكم ما -  2

  ) 00:31:08(  ؟. ذلك في الوارد الحديث صحة وما السجدتين بين السبابة رفع حكم ما -  3

  ) 00:41:58(  ؟.  التسليم)  والس&م الص&ة عليه(  النبي على الص&ة يصاحب أن يجب ھل -  4

 فكيف الجنس لذات ا9فضلية وھذه العجم جنس من أفضل العرب جنس أن تيمية ابن ا'س&م شيخ ذكر:  الشيخ فضيلة -  5

  ) 00:48:14(  ؟)) . أتقاكم = عند أكرمكم إن((  تعالى = وقول القول ھذا بين نوفق

  ) 00:58:37(  ؟. موقوفاً  صح)  البيت أھل منا سلمان(  حديث ھل -  6

(  ؟.يفطر أن له فھل مرض ا9يام أحد في صومه وأثناء رمضان نھار في الجماع على كفارة متتابعين شھرين صام من -  7

01:00:24 (  

 فما مرتين الكفر من اسُتِتيب أنه صحيحة بأسانيد وذكر حنيفة أبي في القول باب = رحمه أحمد لEمام السنة كتاب في -  8

  ) 01:01:02(  ؟.ھذا على تعليقكم
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

  ما حكم دخول اجلامعة وما تنصحنا جتاه ذلك ؟  :السائل 
إذا كانت اجلامعة منفصل فيها الشباب عن الشابات ، و كان التدريس فيها إذا ما كان يف التدريس  :الشيخ 

شيئا خمالفا للشريعة ليس مفروضا على الطلبة ، فيجوز الدخول إليها والدراسة فيها ألنه بال شك فيها فوائد 
يدها الطالب ال يتيسر هلم يف غريها ، أما إذا كان التدريس خمتلطا فحينذاك كما قال صلى اهللا عليه ال يستف

وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثيرا من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ومن ( : وسلم 



فيبتعد عن هذا  )وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه 
  .اتمع خشية أن يقع فيه 

سئل شيخ اإلسالم عن رجل يقيم اجلماعة الثانية ، فأجاب رمحه اهللا إذا تأكد من قيام مجاعة ثانية  :السائل 
فلينتظر فليصلي معه ، فهل يفهم من ذلك أن شيخ اإلسالم يقول جبواز إقامة اجلماعة الثانية يف املسجد 

  وهل يصح ؟ 
شك انه يفهم من اجلواب رأيه وهو ما ال نراه صوابا ، ومل جير عليه عمل السلف على ذلك يف  ال :الشيخ 

خري القرون ، ومع ذلك فتجويز اجلماعة الثانية واللوايت بعدها يعود من الناحية العملية للمفسدة اليت تنشأ 
تفرقت اجلماعة األوىل وقل من تكثري اجلماعة األوىل ، كل ما كثرت اجلماعات بعد اجلماعة األوىل كلما 

عددها ، وهذا أمر مشاهد ، مث األدلة اليت توحي إلينا بأن هذه اجلماعة الثانية فضال عما ورائها ال تشرع ، 
فهو أننا نرى احلديث الذي أخرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه  

لقد هممت أن آمر رجال فيصلي بالناس ، ثم آمر الرجال  (: قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فيحطب حطبا ثم أخالف إلى أناس يدعون الصالة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفس 

يعين صالة العشاء ، فهذا احلديث يشعرنا بأن  )محمد بيده أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها 
وسلم مجاعة أخرى ألنه لو كانت موجودة مل تكن حجته صلى اهللا مل يكن يف عهد النيب صلى اهللا عليه 

عليه وسلم قائمة على أولئك املتخلفني عن صالة اجلماعة خلفه صلى اهللا عليه وسلم ، ألم سيقولون حنن 
نصلي مع اجلماعة الثانية أو الثالثة أو حنو ذلك ، لكن احلديث يشعرنا إشعارا قويا جدا أنه مل يكن يف عهد 

سول صلى اهللا عليه وسلم إال مجاعة واحدة ولذلك تقوم احلجة على املتخلفني عنها ، إضافة إىل هذا الر 
احلديث األحاديث اليت فيها الوعيد الشديد على املتخلفني عن صالة اجلماعة منها حديث ابن مسعود يف 

ماعة انه منافق إنهم كانوا يرون المتخلف عن صالة الج( : صحيح مسلم وهو حديث طويل يقول فيه 
 ...، فال يشك أحد أبدا بأن هذا احلديث وذاك حممول على اجلماعة األوىل ، وحينئذ ال )معلوم النفاق 

اجلماعة الثانية وال حتقق الغرض املنشود منها من هذا الوعيد الشديد من الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
الذي يأمر املصلي بأن ينطلق إىل املسجد بالنسبة للمتخلفني عن صالة اجلماعة ، كذلك مثال احلديث 

كما تعلمون يف ما أعتقد أنه ملا   ...عندما يسمع منادي اهللا يقول حي على الصالة حي على الفالح ، 
جاءه عمرو بن أم مكتوم ملا سأله هل له رخصة يف التخلف عن صالة اجلماعة ، وأجابه يف أول األمر بأنه 

األحجار واألشجار إىل آخر ما ذكر من األعذار يف احلديث لكن  ...له ذلك عندما عرف أنه أعمى وأنه 

: نعم ، قال : أتسمع النداء ، قال ( الرسول صلى اهللا عليه وسلم كأنه أوحي إليه وحي جديد قال له 



، فإذا كان هذا الضرير ومع تلك األعذار اليت وصفها ببالغته مل يعذر بعدم االستجابة للمؤذن )فأجب 
حي على الصالة ، فهل يعذر املتخلفون عن الصالة وهم أقوياء وأصحاء  ال شك أم ال  حينما يقول

يعذرون ، فإذا قيل بشرعية اجلماعة الثانية ، يعين ذلك أننا فتحنا هلم بابا و عذرا يتداركوا ما فام من 
وهي أن هناك  التخلف عن صالة اجلماعة ، مث يف فتوى شيخ اإلسالم رمحه اهللا خمالفة أخرى يف زعمي

حديث يف سنن أيب داوود عن معاذ بن جبل أو يف قصة معاذ بن جبل ، فإنه صلى اهللا عليه و سلم قال 

ألن قل حتكيم هذا احلكم يف اإلسالم كان من املشروع يف السنة أنه  )اصنعوا ما يصنع اإلمام ، ( : فيها 

ي أي ركعة هذه يقول له مثال هذه حني يدخل الداخل املسجد ويقف الصف يسأل من كان يف الصف يصل
الركعة الثانية وهو يصلي الركعة الفائتة  لوحده مث ينضم إىل اإلمام ، و يصلي معهم ، أما وقد نسخ هذا 

فال جيوز ملن كان يصلي أن يتكلم ، وهذا   ))وقوموا هللا قانتين (( : احلكم لنصوص كثرية منها قوله تعاىل 
ن جبل إىل املسجد فوجد الرسول صلى اهللا عليه و سلم يف الصالة فدخل احلكم نسخ مبناسبة جميء معاذ ب

يف الصالة وال سأل كما كان يسأل من قبله ، فلما سلم صلى اهللا عليه و سلم وعرف ما فعل معاذ ناداه 
 وقال اصنعوا ، ما يصنع اإلمام ، إذا كان اإلمام راكعا فاركعوا ، إذا كان ساجدا تسجدون ، وهذا جاء بيانه

إذا أتيتم الصالة فأتوها وعليكم السكينة والوقار وال تأتوها وأنتم ( يف حديث معروف يف الصحيحني ، 
فإذا أدرك املسبوق اإلمام يف التشهد عليه بناء على هذا  )تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا 

مام وال يتأخر عنه هذا لو كانت ، فعليه أن يقتدي باإل)وما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا ( احلديث 
اجلماعة الثانية مشروعة ، أما وهي غري مشروعة مبا ذكرنا من أدلة وأدلة أخرى فأوىل وأوىل أن ال جيوز هلذا 

املسبوق اللي داخل املسجد و اإلمام جالس يف التشهد أن ينتظر وأن ال يفعل وأن ال ينضم إىل اإلمام ألن 
م ، مث مما يشعرنا بان مجاعة الثانية وما بعدها ال تشرع يف اإلسالم ، أن النيب هذه فيها خمالفة صرحية لإلما

صلى اهللا عليه و سلم لو كان قد أوحي إليه بشرعية اجلماعة الثانية مع وجود اإلمام الذي يسميه الفقهاء 
يفيات اليت باإلمام الراتب لكان جمال هذا التشريع يف صالة اخلوف أوىل وأوىل و حنن نالحظ يف كل الك

جاءت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف صالة اخلوف وفيها ما صح وما مل يصح ومع ذلك فكلها 
ومجيعها تتفق على أن اإلمام يف صالة اخلوف واحد ، مع أنه ال خيفاكم أن صالة احلرب صالة اخلوف 

ها الرسول صلى اهللا عليه بيتطلب شيء من التيسري على الناس ، بينما نالحظ أن صالة اخلوف ، كان يصلي
و سلم يف صور منها أنه إذا كان خارج املدينة يصلي بالناس ركعتني قصرا ، ويصلي الناس خلفه مجاعتني 

فالرسول صلى اهللا عليه و سلم كان يقوم تجاه العدو ، ( على التتابع كل مجاعة تصلي خلفه ركعة ، 
فإذا صلى الركعة األولى جلس الذين صلوا فيصلي خلفه صف من الناس ويبقى الصف اآلخر حارسا ، 



خلفه هذه الركعة وسلموا ثم انصرفوا وبقي الرسول صلى اهللا عليه و سلم قائما في الركعة الثانية حتى 
تعود الجماعة التي كانت في الحراسة فتقتدي به عليه السالم فيقوم فيسلم بهم فيكون له ركعتان ، 

حيانا كان يصفون جميعا إذا كان العدو في القبلة ، بحيث يراهم أ( ، )ولكل من الجماعتين ركعة ركعة 
الرسول صلى اهللا عليه و سلم ، لكن مع ذلك في حرص شديد على الحراسة فإذا ركع الرسول صلى 

اهللا عليه و سلم وسجد ركع معهم الصف األول وسجد وبقي الصف الثاني قائما يحرس فإذا قام 
الركعة الثانية ركع هؤالء وسجدوا ثم قاموا واشتركوا مع الرسول الرسول صلى اهللا عليه و سلم من 

، فنحن بنقول بالتعبري الشامي شوف هال )صلى اهللا عليه و سلم ، في الركعة الثانية وسلم بهم جميعا 

اللبكة هذه ، من أجل هذا التضييق والتشديد ، خل الرسول صلى اهللا عليه و سلم مع مجاعة وينصرف 
أو غريه أن يصلي باجلماعة الثانية وهكذا وما بيكون هذا التدقيق وهذا التشديد للمحافظة ويأمر أبو بكر 

على وحدة اإلمام هذا يف صالة اخلوف يف صالة احلرب ، فكيف حنن نفرق اجلماعة األوىل إىل مجاعات 
املسجد  ومجاعات ، ونرى بعض اجلماعات تصلي صالة العصر ، وأذان املغرب يؤذن ، هكذا كان عندنا يف

األكرب  يف دمشق وهو املعروف باملسجد األموي ، أو مسجد بين أمية وهذا ينبغي أن يذكرنا باحلديث 

صالة الجماعة أفضل من صالة ( : املعروف وأن نفهمه فهما جيدا ، أال وهو قوله صلى اهللا عليه و سلم 
هبون إىل شرعية اجلماعة الذين يذ )الفذ بخمس وعشرين درجة وفي رواية أخرى بسبع وعشرين درجة 

الثانية هم يف احلقيقة يستدلون ببعض األدلة منها هذا احلديث فهم يفهمون اجلماعة هنا ، ال هو ليس 
للعهد عندهم وإمنا لالستغراق والشمول ، كأم يفهمون احلديث صالة اجلماعة أي صالة كل مجاعة سواء  

الفذ بسبع وعشرين درجة لكن الصواب هنا أن ال هنا  كانت األوىل أو الثانية أو العاشرة فهي تفضل صالة
اجلماعة هي للعهد ، وليس لالستغراق والشمول وهذه قاعدة مهمة جدا وهي أن تفسر النصوص واألقوال 

النبوية بالتطبيق النبوي ، فإذا كان هناك يف العهد النبوي مجاعات متعددة كانت تقع يف مسجده عليه 
وال ينكرها حينئذ حق ألولئك الناس أن يفهموا ال هنا يف اجلماعة لالستغراق  السالم وهو يقرها ويشاهدها

والشمول حبيث تشمل كل مجاعة سواء كانت األوىل أو األخرى لكن ما دمنا نقطع بأنه صلى اهللا عليه 
ألوىل وسلم مل تقم يف مسجده إال مجاعة واحدة من األدلة اليت ذكرناها آنفا وهناك أدلة أخرى تؤكد األدلة ا

منها مثال ما ذكره اإلمام الشافعي يف كتابه األم ، وهو كتاب قيم جدا يتعرض هلذه املسألة فيقول بلسان 
إذا دخل مجاعة املسجد فوجدوا اإلمام قد صلى صلوا فرادى ، وإذا صلوا مجاعة أجزأم " : عريب مبني 

" : مث يقول يف الصفحة األخرى  ، هنا الشاهد"صالم ولكين أكره ذلك ألنه مل يكن من عمل السلف 
وأنا قد حفظنا أن مجاعة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فاتتهم الصالة مع اجلماعة فصلوا فرادى ، 



، "وقد كانوا قادرين على أن جيمعوا مرة أخرى ولكنهم مل يفعلوا ألم كرهوا أن جيمعوا يف مسجد مرتني 
ألم إنسان له أعذاره فما كانوا يعقدون مجاعة ثانية وإمنا كل فرد فأصحاب الرسول البد فاتتهم اجلماعة 

يصلي لوحده هذا نص اإلمام الشافعي يف األم وما حكاه عن الصحابة تعليقا بغري سند قد أسنده احلافظ 
بن أيب شيبة يف مصنفه عن احلسن البصري بأن الصحابة كانت إذا فاتتهم الصالة مع اجلماعة صلوا فرادى 

هذا املعىن أنه لو قيل بشرعية اجلماعة الثانية وان هلا تلك الفضيلة اليت للجماعة األوىل لعادت اجلماعة  ويؤكد
الثانية أفضل من األوىل وكيف ذلك روى اإلمام النسائي يف سننه بسند قوي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فوجد الناس قد صلوا كتب اهللا من توضأ في بيته فأحسن وضوءه ثم أتى مسجد الجماعة ( : أنه قال 
فإذا صلى هذا مجاعة ثانية وكتبت له اجلماعة األوىل  )له مثل أجر صالتهم دون أن ينقص أجورهم شيء  

فيكون أخذ ثوابني يعين وهذا ال يقول به عاقل وأخريا نقول كما أحملنا يف أول كالمنا يف هذه املسألة ، أننا 
ا ما استقر يف ذهن املسلم أن هناك مجاعة ثانية مشروعة فذلك يدفعه نعرف عمليا أنا شخصيا وغريي أنه إذ

دفعا إىل أن ال يتحمس للجماعة األوىل ، واسأل به خبريا ألنين كنت أجلس يف دكاين وأنا معروف أنا 
نشأت ساعيت املهنة وكان املسجد جبانيب فكنت أمسع األذان والساعة بيدي أركب برغي وأركب عقرب أو 

ل ها ، أركب هذا الربغي ، أركب هذا العقرب ، وهاها ، وبعدين العقل بيحدث نفسي طيب أي شيء أقو 
، هذا متط معك التصليحة هذه و رحت املسجد ووجدت اجلماعة انتهت ، ترجع نفسي تقول وين عقلي 

املذاهب  ألنه كان يف نفسي قبل ريب أن يبصرين بسنة نيب ، إنه يف مجاعة ثانية وهذا هو املقرر يف بطون كتب
تقريبا فتعود املناقشة بني العقل والنفس طب برتوح املسجد رمبا ال جتد إماما ، طيب أنت ما عجبك نفسك 
أنت طالب علم ، أنت بتصلي بالناس إمام وهكذا فكثري ما فاتتين الصالة ذه التعلالت وهذه املناقشات ، 

جدا أن تفوتين هذه اجلماعة ، وإذا فاتتين صليت  لكن ملا قام يف نفسي أنه ال مجاعة ثانية ، فنادر جدا جدا
وحدي ألشعر بأنين  خاسر راحت اجلماعة األوىل وهذا مشاهد يف صالة اجلمعة مثال ، صالة اجلمعة ، ملاذا  

يغص املسجد باملصلني ، حىت ال يتسع م ، بال شك هناك سببان ، لكن أحدمها ما حنن فيه ، السبب 
 يصلون الصلوات اخلمس يصلون صالة اجلمعة هذا معروف لكن أيضا من مجلة اآلخر أن الناس  الذين ال

األسباب أن الذين حيرصون على الصلوات اخلمس مع اجلماعة ومع صالة اجلمعة قام يف أنفسهم انه جيوز 
تكرار صالة اجلماعة لكن ال جيوز تكرار صالة اجلمعة ، من أجل ذلك غص املسجد باملصلني يوم اجلمعة ، 

ه قام يف أنفسهم أن ال تكرار هلذه اجلماعة وإذا عرفنا هذه احلقيقة اليت يشهد ا الواقع ورجعنا إىل ألن

فقد روى اإلمام  )لقد هممت أن آمر رجال إلى آخره ( : حديث آخر يشبه حديث أيب هريرة األول 

هممت أن آمر  لقد( : مسلم يف صحيحه حنو هذا احلديث عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال 



رجال فيصلي بالناس صالة الجمعة ، ثم أخالف إلى أناس يتأخرون عن صالة الجمعة فأحرق عليهم 
انتهى حديث ابن مسعود إىل هنا خالف حلديث أيب هريرة ، فنحن جند هنا أن الوعيد ينصب  )بيوتهم 

التخلف عن صالة اجلمعة  على اجلماعتني ، اجلماعة يف الصلوات اخلمس ومجاعة اجلمعة ، فكما ال جيوز
فكذلك ال جيوز التخلف عن صالة اجلماعة فنحن يف النهاية وهذا آخر اجلواب عن ذاك السؤال يف النهاية ، 
الذي حيرص على أداء صالة اجلماعة مع اجلماعة األوىل ففي النتيجة العملية نادرا أن تفوته ، وهذا كما وقع 

ا ألنه كان ناويا لصالة اجلماعة ، فإما أن يكون هكذا أو يكون معي ومع غريي ، فإذا فاتته كتب له أجره
غري مبال بصالة اجلمعة وحسبه أنه يؤدي هذه الفريضة ولو يف آخر الوقت لواحده ، فهذا ماله وهلذه 
  .الفضيلة  ليس له هذه الفضيلة وال ميكنه أن يدركها لو صلى العديد من اجلماعات هذا آخر اجلواب 

  
ذكر املباركفوري يف كتاب له امسه إدخال املنن ملعرفة ضبطه على النيموي ، يقول هناك الزيادة ي ... :السائل 

إمنا كانوا يفعلون ذلك خوفا من السلطان أو بفتنة فما كانوا يصلون مجاعة يعين لكي " هلذا األثر ، أم 
  ، فما أدري صحة هذا القول ؟ "يظهر أمرهم وإمنا كانوا يصلون فرادى 

على كل حال هذه زيادة ال علم يل ا ، وكأا مرت يب مرا سريعا ، لكن أين إسنادها هذا أوال ،  :الشيخ 

سيكون عليكم أمراء يؤخرون ( هذه حجة لنا ، ليه هذا يذكرنا باحلديث املعروف يف صحيح مسلم : ثانيا
صلوا الصالة في وقتها يميتون الصالة عن وقتها ، فإذا أدركتموهم ف( ، ويف رواية )الصالة عن وجهها 

ففي هذا احلديث حرص الرسول صلى اهللا عليه وسلم الشديد على  )ثم صلوها معهم تكون لكم نافلة 
عدم مفارقة اجلماعة ولو كانت هذه اجلماعة ، مجاعة أمراء ظلمة ، مييتون الصالة ، يؤخرون الصالة عن 

وها مع اجلماعة فتكونوا قد مجعتم بني الفضيلتني وقتها ، فيقول هلم صلوا انتم الصالة طبعا لوحدكم ، مث صل
، الفضيلة األوىل أداء الصالة يف وقتها األول والفضيلة األخرى فضيلة صالة اجلماعة ، فهب أن هؤالء كانوا 

  .يفعلون كذلك فهم كانوا حيققون هدفا شرعيا ، أي نعم 
  
  

  ورة ؟ أستاذي ما حكم صالة اجلماعة قبل اإلمام الراتب لضر  :السائل 
ال شك أن اجلماعة األوىل تعترب مجاعة األوىل يف هذا السؤال ، تعترب اعتداء على اإلمام الراتب ،  :الشيخ 

وهذا مسار خالف ونزاع بني هذه اجلماعة وبني اإلمام والذين سيصلون خلفه ، ولذلك ففي الوقت الذي 
 اجلماعة الراتبة على الرغم من أين ال أنا ال أتصور أن هناك ضرورة تفرض نفسها وتوجب إقامة مجاعة غري



أتصور مثل هذه الضرورة ، أنا أرى إن وجدت أن الذين يريدون أن يصلوا أن يستأذنوا اإلمام ، لكن لنقف 
  قليال ما هي الضرورة اليت أنت ذكرا يف سؤالك  ؟ 

من أجل أن يلحقوا  من أجل احملاضرات يف اجلامعة فبعد األذان مباشرة تقام الصالة ويصلون :السائل 
  احملاضرات ؟ 

  والصالة اليت تقام يف املسجد ؟  :الشيخ 
  .نعم ، بعد  :السائل 
وبعد األذان بطبيعة احلال ، ملاذا ال يتفق مع اإلمام يف مثل هذا الوقت يستعجل يف أداء الصالة من  :الشيخ 

ما ( :  عليه وسلم يف غري هذا اال شأن الطالب يدركون احملاضرة وال تفوم ، يعين أوال كما قال صلى اهللا
احملاضرة : فممكن هذه القضية ميكن أن تعاجل بصورة أو بأخرى ، ثانيا )أنزل اهللا داء إال وأنزل له دواء 

اليت ستلقى حنن ال نستطيع أن نتصورها فرض عني على املسلم جيب عليه أن حيضرها وخباصة انه قد يفوت 
  . ...على نفسه حماضرات 

طالع على طرق احلديث والشواهد واملتابعات حبيث يبعد أن يفوته شاهد هلذا احلديث يتقوى املنت به ، كاال
وإن كان إسناده ضعيفا ، هلذا وذاك ، ليس من السهل أن يتعلق الناشئ يف هذا العلم فيصحح ويضعف 

يوم ال أقول الشباب ، لسند خاص ، وهذا الذي وقع لبعض املنتبهني اليوم ، من بعض الشيوخ املنتبهني ال
من بعض الشيوخ املنتبهني اليوم ، ألمهية احلديث يف الفقه ، وان هذا الفقه املتوارث ال يكفي إال أن يكون 
مقرونا باألدلة الشرعية، وهم يعلمون أن هناك دليالن فقط يدور حوهلما دليالن آخران، اإلمجاع والقياس، 

  .قه مل يكون قائما على الكتاب والسنة الدليالن الكتاب والسنة فيعلمون أن أي ف

إذا جلس بين ( : ما صحة احلديث الوارد يف مسند اإلمام أمحد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :السائل 
  .ما صحة هذا احلديث ؟ )السجدتين رفع إصبعه مشيرا إلى القبلة 

ا يف الواقع من مشاكل اْحملَدثني من أخي هذا احلديث أخي يف تعبري احملدثني ، شاذ ال يصح ، وهذ :الشيخ 
طالب علم احلديث يف هذا الزمان ، من أدق العلوم يف املصطلح كما يقولون هو معرفة علل احلديث ، ألن 
اإلنسان الذي متكن بعض الشيء يف مصطلح احلديث ففي استطاعته أنه إذا درس إسناد حديث أن حيكم 

نظره إىل خصوص هذا اإلسناد يف هذا احلديث ، لكن لو أنه  عليه بالصحة أو بالضعف لكن فهو قائم على 
كان واسع االطالع على كتب السنة وعلى طرق احلديث فجمع ، طرق هذا احلديث أو ذاك ، كالمنا اآلن 

عام ، فلرمبا كشفت له هذه الطرق عن علة يف هذا السند فيعود عن حكمه السابق الذي هو الصحة إىل 
، يف أحسن أحواله ، كذلك حني حيكم على إسناد حديث بالضعف وهذا التضعيف الذي هو الشذوذ 

بطبيعة احلال يستلزم احلكم على احلديث بنفس الضعف لكنه لو كان واسع االطالع على الشواهد 



واملتابعات والطرق لرمبا وجد فيه تلك الطرق ما يقوي ذاك اإلسناد الذي فيه ضعف ، هذا الذي محل بعض 
تساءلوا يف مصطلحهم إذا وجد طالب العلم حديثا بإسناد ضعيف ، هل جيوز له أن يقول احملدثني إىل أن ي

هذا حديث ضعيف ، أم يقول هذا حديث إسناده ضعيف ، قالوا قولني يعين ، جيوز هذا وجيوز هذا ، 
عد أن لكنهم قيدوا اجلواز بالنسبة ملن كان واسع االطالع على طرق احلديث والشواهد واملتابعات ، حبيث يب

يفوته شاهد هلذا احلديث يتقوى املنت به وإن كان إسناده ضعيفا ، هلذا وذاك ، ليس من السهل أن يتعلق 
الناشيء يف هذا العلم فيصحح ويضعف لسند خاص ، وهذا الذي وقع لبعض املنتبهني اليوم من بعض 

ألمهية احلديث يف الفقه وأن هذا   الشيوخ املنتبهني اليوم ال أقول الشباب من بعض الشيوخ املنتبهني اليوم ،
الفقه املتوارث ال يكفي إال أن يكون مقرونا باألدلة الشرعية وهم يعلمون أن هناك دليالن فقط يدور حوهلما 

دليالن آخران ، اإلمجاع والقياس ، الدليالن الكتاب والسنة ، فيعلمون أن أي فقه ، مل يكن قائما على 
قيام وثبات فبعض هؤالء الناشئني من الشيوخ والذين انتبهوا لضرورة علم الكتاب والسنة فال يكون له ، 

احلديث اخذوا على تأخر يف العمر يشتغلون بعلم احلديث لكن ما عندهم هذه الدراسة بعيدة املدى ، 
والدخول يف بطون كتب احلديث وخباصة ما كان منها خمطوطا فضال عن ما كان منها يعين من املطبوعات 

تشتهر بني الناس ، املهم وقف واقفا على إسناد هذا احلديث يف إشارة باإلصبع بني السجدتني يف اليت مل 
مسند اإلمام أمحد فرجع إىل كتب الرجال فوجد السند كلهم ثقات ما يف إشكال إطالقا ، وهذه الدراسة 

ر الطبيعي بالنسبة تفرض على مثله يقينا أن حيكم بان هذا السند صحيح لكن يفوته شيء ألن هذا هو األم
للناشيء يف هذا العلم سواء كان شابا أو شيخا يفوته شيء وهو متام احلديث الصحيح ، متام تعريف 

احلديث الصحيح يف املصطلح ، ما رواه عدل ضابط عن مثله عن مثله إىل منتهاه قالوا ومل يشذ أو يعل ، 
نه هذا العلم يف نقدي وفهمي لعلم احلديث وقالوا يف حبث العلل ، أن هذا العلم من أدق علوم احلديث أل

هو الذي اقعد علماء املسلمني يف هذه القرون الطويلة عن االشتغال باحلديث ، فماذا مل جند هذا االشتغال 
ذا العلم كما اشتغلوا بالتفسري وبالفقه وبالنحو ، وبالصرف إىل آخره ألنه حيتاج جهود جبارة جدا ، فهو 

صحة ألنه رجاله ثقات ما يف تدليس ما يف انقطاع لكن يف شذوذ ، وهنا يظهر شيء حكم على اإلسناد بال
هذا الشذوذ كان باإلمكان أن يكتشفه ولو من نفس الكتاب الذي روى هذا الشاذ بدون ما يتعمق يف 

دراسة الكتب األخرى ، وخباصة ما كان منها خمطوطا ، نفس كتاب مسند اإلمام أمحد ، هلذا احلديث عن 
ل بن حجر عدة روايات بعدة أسانيد تنتهي كل هذه األسانيد كلها  إىل عاصم بن كليب عن أبيه عن وائ

وائل ، مث تتفرع الطرق من دون عاصم ، فلوا أن هذا الذي صحح هذا احلديث ونشر العمل به بني الناس 
ذكر التحريك يف رجع إىل طرق هذا احلديث عن عاصم يف نفس مسند أمحد لوجد الروايات كلها تتفق على 

التشهد ، فهو معروف يف كل األحاديث عن غري وائل ، كما هو الشأن يف األحاديث األخرى اليت تروى 



حتريك اإلصبع عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كحديث عبد اهللا بن عمر يف صحيح مسلم ، وعبد اهللا 
لتشهد ، فلو أن الباحث أو هذا بن الزبري يف صحيح مسلم ، كل هذه األحاديث تذكر التحريك يف ا

املصحح هلذا اإلسناد وهلذا احلديث رجع إىل هذه الطرق املروية عن عاصم لوجد الكل اتفق على ذكر 
التحريك يف التشهد وليس بني السجدتني ، مث لوجد أن أحد رواة هذا احلديث الشاذ أخطأ مرتني ، أخطأ 

ريك يف  التشهد فإذا هو انقلب عليه احلديث ونستطيع حينما ذكر التحريك بني السجدتني ومل يذكر التح
أن حنشر هذا كمثال يف احلديث املقلوب ، ألنه بدل ما يذكر التحريك يف التشهد ذكره بني السجدتني بينما 

لو كان ، ذكر التحريك يف املوضعني يف التشهد حيث وافق الثقات وبني السجدتني حيث خالف الثقات 
دة الثقة ، هنا غري مقبولة ألنه ثقة خالف فيه الثقات ، أما هو غري بدل يف التشهد لكان ميكن أن يقال زيا

مل يذكر وبني السجدتني ذكر ، فكأنه انقلب عليه األمر فذكر ما ال ينبغي أن يذكر ، ومل يذكر ما ينبغي أن 
  .يذكر ، ذا ينتهي اجلواب 

  ما مدى صحة هذا احلديث وما معناه ؟  ... :السائل 
هذا كنت ذكرته أنا يف سلسة األحاديث الصحيحة مث توقفت عنه مث ما تبني يل جواب قاطع يف  :خ الشي

  .املوضوع 
أستاذي يقول بعض الناس أن الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم ال بد وان يصطحبها التسليم  :السائل 

  ذا ؟ما مدى صحة ه ))صلوا عليه وسلموا تسليما (( : ، وذلك لقول سبحانه 
: هذا صحيح بالنسبة للصالة ، هذا القول صحيح بالنسبة للصالة ، ألنه ملا نزلت هذه اآلية قالوا  :الشيخ 

، يعين قوهلم يف التشهد السالم عليك أيها النيب صلى اهللا  )يا رسول اهللا ، هذا السالم عليك قد عرفناه ( 

ا اللهم صلي على محمد وعلى آله محمد قولو : فكيف الصالة عليك ، قال ( عليه وسلم ، إىل آخره ،
فمن جلس يف التشهد فبديهي جدا البد أن يقرأ التشهد ويصلي على الرسول صلى اهللا عليه  )إلى آخره 

وسلم الصلوات اإلبراهيمية أما خارج التشهد فليس من الضروري اجلمع بني األمرين ، ألننا نعلم أن الصالة 
ا خارج الصالة أنا مثال لو حدثتكم كما وقع آنفا ببضعة أحاديث عن  اليت أمرنا ا يف الصالة مل نؤمر

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فليس هناك من عامل بل عاقل يقول أنه بس تسمعون قويل قال رسول اهللا 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ( : صلى اهللا عليه وسلم تقعدوا تقولوا 
ه الصالة اإلبراهيمية املعروفة يف الصالة ، لكن حسبك أن تأيت بأقصر ، وأخصر صيغة صالة على إىل أخر  )

الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، ولذلك فما يليق بالصالة أو ما جيب يف الصالة ال جيب خارج الصالة 
ور هي أجزاء ولذلك خيطئ كثري من العلماء فضال عن غريهم ، حينما ينقلون أحكاما ربطت بالصالة بأم



من الصالة ، لكن ليست صالة فيفرضون على هذه األجزاء ما فرضه على الصالة مثال الطهارة ، يشرتطون 
للطهارة لسجدة التالوة ، يشرتطون هلذه السجدة بعضهم وليس كلهم التكبري والتشهد ، فهذا احلكم خطأ 

فال يشرتط فيها ما يشرتط يف  ألن سجدة التالوة صحيح أا جزء من الصالة لكن ليست هي الصالة

صلوا عليه وسلموا تسليما (( الصالة  كذلك نقول الصالة اإلبراهيمية خاصة بالصالة كالتشهد متاما ، ف 
، ذين الصيغتني احملفوظتني عنه صلى اهللا عليه وسلم فهما خاصتان بالصالة املفروضة أو النافلة ، أما ))

وسلم ، أو صلى اهللا عليه أو قلت عليه السالم ، فقد قمت مبا جيب  خارج الصالة فإذا قلت صلى اهللا عليه
عليك وأجنيت نفسك من أن تستحق وصف البخيل الذي وصف الرسول صلى اهللا عليه وسلم به من مل 

ولذلك ما وجدنا يف كل كتب علماء  )البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي ( يصل عليه ، عند ذكره  
واحلديثة ، أن املؤلف إن كان البخاري ومسلم أو غريهم ممن هم أعلم الناس بسنة املسلمني القدمية منها 

الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، أنه إذا ذكروا الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف مناسبة ما ، وما أكثر هذه 
عليه وسلم ، حىت املناسبات وقفوا عندها ومجعوا بني التشهد وبني الصالة اإلبراهيمية أو حىت قالوا صلى اهللا 

ذه العبارة املوجزة ما التزموها ، ومن األشياء اليت نالحظها عل الكتب القدمية دون احلديثة ، أننا جند يف 
الكتب القدمية خمطوطة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه حاف ، بدون وسلم ، وهذا يعين تطبيق منهم عملي 

ر الالزم لكن إن فعله املسلم بعبارة خمتصرة كما هو املعهود ألمر جائز يف الشرع فإذن السالم هذا ليس باألم
  .اليوم صلى اهللا عليه وآله وسلم فقد أتى مبا ينبغي ، اهللا املستعان 

يف اقتضاء الصراط املستقيم لشيخ اإلسالم يذكر إن الذي عليه أهل السنة واجلماعة اعتقاد أن  :السائل 
س فضل العرب مث قريش مث هاشم لكون رسول صلى اهللا عليه اجلنس العريب أفضل من جنس العجم وقال لي

: و سلم منهم وإن كان هذا هو الفضل بل هم يف أنفسهم فضل فكيف نوفق بني قوله هذا وبني قول اهللا 

َباِئَل ِلتَـَعارَ ((  ُفوا ِإن َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللِه يَا َأيـَها الناُس ِإنا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـَ
َقاُكْم    .  )ال فضل لعربي على أعجمي إال بالتقوى ( : ، وقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ))أَتـْ
  هذا سؤال غريب أن بتظن أنه ابن تيمية ملا قال مقال خالف اآلية واحلديث ؟  :الشيخ 
  . هو يذكر األدلة على أن العرب أفضل من جنس العجم . ال هو ما قال خالف اآلية واحلديث  :السائل 
ال تعيد علي ما قلته ال تعيد علي ، أنا بريد أصحح سؤالك ، سؤالك خطأ ألنه يوحي بأنه ابن  :الشيخ 

تيمية ذا القول خالف اآلية واحلديث ، وهذا بالنسبة إليه من رابع املستحيالت كما يقال ، احلقيقة أن 
إىل علم بتاريخ البشر من جهة ، واىل علم بالشريعة على الوجه الصحيح من جهة أخرى القضية هذه حتتاج 

، اآلن خلينا نبحث يف اجلانب األوىل ، هل تظن اآلن أنت أن الشعب الزجني اإلفريقي يف وعيه وفهمه مثل 



  . الشعب األوريب ، ؟ هاه ما ختاف 
  .ال  :السائل 
ن قائم يف ذهنك أن كالم ابن تيمية بيفضل العرب عند اهللا وهنا قوهلا صرحية ، هو أنت خايف أل :الشيخ 

يكمن اخلطأ ، مش هذا هو املقصود ولذلك على التعبري السوري عندنا ، أنا ضربت عالوية جبتها بني زنوج 
كل هبسي " :بني أوربيني كفار ، حىت ما ختاف أن تقول دول أفضل من دول ، كل مثل ما قال الرتكي ، 

لهم يعين وثنيون مشركون إىل آخره ، لكن من حيث الوعي االجتماعي والعلمي واملدين اللي ك  "باهررير 
بسموه اليوم الثقافة البدنية  هذه ، أال تفضل الشعب األوريب على الشعب الزجني األفريقي خاصة إذا 

ستويان مثال ؟ تعمقت معي يف فكري إىل جماهيل أفريقيا ما تفضل هؤالء على هؤالء من احليثية هي ، هل ي
ال يستويان ، اآلن شعوب األرض بالعشرات إن مل أقل باملئات فهل تتصور أنت أن ما يف تفاضل فكري 

خلقي ال ميلكونه إن كان ما فيهم ميدح فما ميدحون به ، وإن كان ما فيه يقدح فال يقدحون به ، أال تشعر 
، إذا عرفت هذا فاآلن قول الزجني أسلم ،  معي أن هذه الشعوب يتفاوت متاما يف هذه القضايا ، نعم طيب

األوريب كفر من  الذي يتقرب إىل اهللا ، مش األوريب طبعا وإن كان هو الشعب اللي ميكن يقال من هذه 
احليثية مش على التعبري  اليهودي ، شعب اهللا املختار ، ال لكن من حيث فطرته وطبيعته و مترسه  على 

اىل آخره الشك أن هذا األوريب املشرك الكافر من الناحية  اللي حتدثنا عنه آنفا احلياة  واالبتكار واالخرتاع و 
وهي ال تقرب إىل اهللا زلفى هو خري من هذا الزجني لكن هذا الزجني يسوى أوربا كلها ، على شركها وضالهلا 

األخرى ، واضح هذا الشيء ، ملا ابن تيمية يتعرض للعرب كشعب أو كأمه وبيفضله على سائر الشعوب 
مش بيفضله عند اهللا عز وجل ، وإمنا كما فضلت أنا وبال تشبيه أن األوربيني على الزنوج من هذه احليثية 

هيك ، لكن ملا تسأله ابن تيمية أبو هلب مثال ، هو أفضل باعتباره عريب قرشي وإال سلمان الفارسي ، يقول 
ألحاديث الضعيفة من آل البيت ، نقول له إخس شو جاب هذا يذكر مع هذا ، سلمان الفارسي يف بعض ا

ضعيف حىت تعلموا أنه ضعيف ، لكن هذه منقبة على كل حال والسيما أم يقولون أم يتساهلون يف 
رواية األحاديث يف املناقب والفضائل إىل آخره ، إذن كالم ابن تيمية أخي ال تناقض فيه أبدا ، هو يتكلم 

اجلها من الناحية ا لشرعية ملا اختار اهللا عز وجل ، أن يبعث حممدا عن الشعب العريب وها احملنة بدنا نع
صلى اهللا عليه وسلم من أمة العرب وبلسان عريب مبني هذا االختيار مل يكن عبثا  ما  اختار شعب اليهود 

كما ما اختار كما قلنا الزنوج ما اختار وال وقع اختياره إذا صح التعبري على العرب إال ألن  اهللا عز وجل  

فهو يعلم ماذا خلق فهو يعلم سبحانه وتعاىل  ))أال يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير (( جاء يف القرءان 
أن العرب على ما كانوا عليه من ضالل يف جاهليتهم فهم أليق لتحمل الدعوة ولفهمها ولنقلها للشعوب 

لكسرى وقيصر هم زنوج ، لكن الزنوج  األخرى اليت كانت هي مبثابة السابق أوربا والزنوج ، فالعرب بالنسبة



دول صاروا هم السادة بسبب ؟ هذا اإلسالم الذي أنزله اهللا عز وجل على قلب حممد صلى اهللا عليه وسلم 
، وبلسان عريب مبني ، إذن بإجياز اآلن نقول وقد وضح األمر إن شاء اهللا أن هو يتكلم عن العرب من 

أنت بتتكلم من الناحية الشرعية فما يف تنايف بني األمرين كما قلنا آنفا أن  الناحية الطبيعية اخلَلقية اخلٌلقية ،
  :أبو هلب عريب لكن ما أفاده شيء ، تذكر ببيتني شعر 

  " ...رفع اإلسالم سلمان فارس   وحط من " 
إيش ؟ بيتني شعر كنت حفظهم من ثالثني أربعني سنة ، ضرب فيه مثال هذا املسلم أنه شوف هذا أبو 

كونه عريب لكن سلمان الفارسي اهللا رفعه ألنه آمن باهللا ورسوله فإن بإجياز ابن تيمية حاشاه أن خيفى هلب  
عليه اآلية واحلديث ألن احلديث واآلية يعاجلان حكما شرعيا ، وليس عريب يصلي مثال ركعتني كاألعجمي 

من ذاك ملاذا ، لكونه عريب ؟ ال  الذي يصلي ركعتني متاما ما يف فرق بينهم هذا بيكون مقرب إىل اهللا أكثر
ابن تيمية ال يعين هذا املعىن إطالقا ، وإمنا هو يعاجل كأمر واقع العرب ما دام  أن اهللا عز وجل  اختارهم ألن 

تنزل هذه  الدعوة بلغتهم ويف هذا الشعب نفسه فهو بال شك يعين كانوا يف أخالق ويف طبائع حقيقة ، 
درس هؤالء اللي كانوا بيعيشوا على لقيمات من التمر وسافروا ، ها حنن اليوم اإلنسان لو درس اآلن أوربا و 

نسافر بالسيارة والطيارة ونقول كيف سافر هؤالء من املدينة إىل تبوك على أرجلهم وليس هناك مياه مهيئة 
يس من هلم ما يف شك أن هؤالء القوم حقيقة بنقول شعب اهللا املختار ، لكن من الناحية الطبيعية ، ول

الناحية األخالقية والدينية فمن أحسن منهم يف دينهم يف خلقه ، فهو املقرب إىل اهللا عز وجل  وال ينفعه 
نسبه إطالقا وهذا  ما صرح به الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الذي مر يف صحيح مسلم حيث 

  .، اتفضل  )ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ( : قال يف آخره 

  .  )سلمان منا آل البيت ( أستاذي ما صح موقوفا  :ائل الس
  .موقوفا ؟ ممكن ، ما أستحضر لكن مرفوع اعرف أنه ال يصح ، نعم  :الشيخ 

  
امجع أهل السنة واجلماعة . أن نأخذ اإلمجاع يعين السنة واجلماعة من باب حكمة اهللا باالختيار  :السائل 

  ؟ ...اختيار اهللا  يعين يكون من حكمة ...على هذه املسألة 
  .إمجاع مني يا أخي  :الشيخ 
كما يقول ابن تيمية إمجاع أهل السنة واجلماعة فلماذا جيمع أهل السنة واجلماعة على مثل هذا   :السائل 

األمر ، يعين هل يدخل يف أمر أن اهللا يضع حكمته ، هللا حكمة يف اختيار الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
  العقيدة أو شيء يعين إمجاع أهل السنة واجلماعة هل هذا حيتاج إىل إمجاع ؟ يعين من باب دخوله يف 

  . هذا أمر حيتاج إىل إمجاع ، معليش ، أنا ما فهمت سؤالك  :الشيخ 



طلب األمر بالوضوح وبدهي يف اآلية واحلديث ، حبد ذاته هل هذا اإلمجاع املنقول من ابن تيمية  :السائل 
  .حيتاج هلذا األمر 

  . لو ما كان حباجة ما جاء السؤال  :الشيخ 
  هذا هو اجلواب ؟  :السائل 
  .هذا إن كان هذا هو السؤال ؟ لو كان ما يف حاجة ما جاء السؤال ؟ نعم  :الشيخ 
  . املكفر لوقوعه يف اجلماع يف ار رمضان ، أصابه املرض هل له أن يفطر  :السائل 
ا ، إذا كان األصل وهو رمضان بيفطر ، فهناك من باب يعين وهو يقضي شهرين متتابعني ، طبع :الشيخ 

  .أوىل 
  

  ؟ . و إن كان هذا فهل له أن حيسب ما صامه من قبل املرض  :السائل 
  .هو كذلك ، كما هو الشأن بالنسبة لرمضان وهو األصل ، أي نعم  :الشيخ 
ل بأيب حنيفة، وأورد فيه أستاذي ورد يف الكتاب السنة لإلمام أمحد رضي اهللا عنه باب القو  :السائل 

  . فما معىن هذا الكالم ؟. األحاديث الصحيحة أنه قد استتيب من الكفر مرتني
أوال قولك باألحاديث الصحيحة هل أنت متثبت بأن كل األقوال اليت ذكرت يف هذا الباب  :الشيخ 

  أسانيدها صحيحة  ؟ 
  . نعم  :السائل 
  متثبت من هذا ؟  :الشيخ 
  ؟ ... كتاب السنة لإلمام أمحد هكذا يف :السائل 
  هو رواية عن أبيه  :الشيخ 
  . يف مرة نقلت لك سند صحيح على التليفون وقلت إن السند صحيح  :السائل 
  . ال أنا كالمي على كل الروايات  :الشيخ 
  ال كلها ال ؟  :السائل 
الكفر بأنه أنكر النبوة هنا أخي قضية الكفر جيب أن تفهم مبعىن ضيق جدا ، يعين ما نفهم  :الشيخ 

  .والرسالة 
  


